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-
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Arbitraire keuzes bij richtlijnontwikkeling 

Jako Burgers

zou zijn dan de nuchtere bloedglucosewaarde. Dit onderbou-

wen de auteurs met resultaten uit de nieuwe Hoorn Studie, 

-

teerde populatie (n = 2753).4 Dit argument is om twee redenen 

nuchtere glucose hebben bij nieuw gediagnosticeerde diabe-

-

king met de OGTT hebben gekozen.

-

alcohol kleiner zijn. Niettemin concluderen Jansen, et al. dat 

Internationale richtlijnen

in 2009 in gang gezet door een internationaal expertcomité 

-

-

tische test, mits men deze op een gestandaardiseerde wijze 
3

-

methode beoordeeld5 en hebben het bewijs uiteindelijk de 

waardering moderate 

-

nuchtere glucose of de orale glucosetolerantietest, waarbij de 

-

guidance -

R -

Richtlijnen zijn geen leerboeken, maar concentreren zich 

kiezen. Het is dan aan de werkgroep om deze keuze goed te 

-

dere argumenten had wellicht een andere keuze kunnen wor-

den gemaakt.

Nuchtere bloedglucose of HbA1c?

-
1,2 Hier-

-

-

minder betrouwbaar zijn dan de nuchtere bloedglucose in het 

-

retinopathie.3 Jansen, et al. stellen echter dat ook de macro-

-

retinopathie.
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omdat de huisarts dan wel kan sturen op een streefwaarde 

-

-

tente of praktijkondersteuner. Wellicht is dit nog het sterkste 

Conclusie
-

tionale expertcommissies dwingen richtlijnmakers tot zorg-

-

-

koers te houden in de praktijk. ▪
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1 -

-

-
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-

-

NHG-Standaard Diabetes mellitus
-

tus was aanleiding om in Nederland een standpunt te formu-

5 

-

-

instelling is behaald en of een nieuwe stap in het beleid ge-

niet behandeld hoeft te worden omdat deze al onder de streef-

-

Klinische lessen
voor H&W gevraagd
Klinische lessen in H&W zijn een door 

-

een opmerkelijk diagnostisch traject, 

klinisch beloop of een medisch basis-

principe. Deze rubriek biedt de schrij-

delen en de lezers de mogelijkheid 

heeft meegemaakt. Omdat de rubriek 

zo nauw aansluit bij de dagelijkse 

praktijk willen wij u aanmoedigen uw 

delen.

bedenk dan eerst waar deze het best 

past: in de rubriek klinische les of ca-

-

ders dan de rubriek casuïstiek, niet 

ziektebeeld maar om de lering die col-

legahuisartsen kunnen trekken uit de 

-

boodschap, die u elders in het artikel 

-

contact opnemen met hoofdredacteur 

▪
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